
t oseei r ani . i r
7
شهرستانها 5 شماره  1100 /چهارشنبه  اول تیر   1401  /     22 ذی القعده 1443  /  22 ژوئن   2022

گرگان-مهنــاز محمــد زمانی ، 
خبرنگار توســعه ایرانی-سرپرســت 
شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت: 

گلســتان بیش از ۶۵۰ هزار مشترک 
خانگی دارد که این خود ۸۲درصد تمام 
مشترکان استان را دربر دارد که نزدیک 

به ۷۰ در از مصرف برق استان در بخش 
خانگی استفاده می شــود. سیداحمد 
موســوی در دیدار با رئیس شــورای 

سیاستگذاری ائمه جمعه استان و امامان 
جمعه سراسر اســتان طی سخنانی با 
اشاره به تاکیدات مکرر آموزه های دینی 

در قــرآن و احادیث در مــورد پرهیز از 
اسراف و اعتدال و میانه روی در امور اظهار 
کرد: مصرف برق کشور طی سال های 
اخیر مســیر صعودی داشته است و در 
حال حاضر میزان مصــرف ما از میزان 
تولید نیروگاه های مــان پیش افتاده و 
این امر موجــب مدیریت اضطراری بار 
در سطح کشور شده است وی با تاکید بر 
نقش ائمه جمعه به عنوان مشعل داران 
هدایت در ســطح جامعه خواســتار 
مساعدت ایشــان در راستای توسعه و 
تثبت فرهنــگ مدیریت مصرف بیش 

از گذشته شد.
موســوی اضافه کرد: از ائمه جمعه 
و جماعات می خواهیــم که به کمک 
مجموعه برق بیایند و با مدیریت مصرف 
برق توسط هم اســتانی های عزیز، از 
تریبون های نماز جمعه، این دســتگاه 
خدمات رسان را یاری کنند.وی افزود: 
از مشــترکان تقاضا داریم در ســاعت 
اوج مصــرف ) ۱۲ تا ۱۷( با قــرار دادن 
درجه اســپیلت روی درجه ۲۴ تا ۲۶ 
و کولرهای گازی روی دور متوســط و 
همچنین در این ســاعات به تناوب از 

پنکه اســتفاده کنند تا صنعت برق را 
همچون سنوات گذشته یاری کرده تا 
همه هم اســتانی های گرامی از نعمت 
برق برخوردار شوند. سرپرست شرکت 
توزیع نیروی برق گلســتان گذری هم 
بر همکاری ادارات  در مدیریت  مصرف 
برق زد و گفت: براساس مصوبه هیئت 
وزیران، ساعات کار ادارات کاهش یافته 
و ادارات موظف شده اند که در ساعات 
اداری ۳۰ درصد و در ساعات غیراداری 
۶۰ درصد مصرف خود را نسبت به سال 

گذشته کاهش دهند

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان:

گلستان بیش از ۶۵۰ هزار مشترک خانگی دارد 
مصرف برق کشور طی 
سال های اخیر مسیر 
صعودی داشته است 

و در حال حاضر میزان 
مصرف ما از میزان تولید 

نیروگاه های مان پیش افتاده 
و این امر موجب مدیریت 

اضطراری بار در سطح 
کشور شده است

ارومیه-خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب آذربایجان غربی گفت: مطالعات فاضالب شهر 
چهاربرج توسط شرکت آب و فاضالب استان انجام گرفته در 

دفتر فنی نیز به تصویب رسیده است.  
 لطیف خوش سیرت در بررسی مشکالت آب روستاهای 
شهرستان تازه تاسیس چهاربرج اظهار کرد: ایجاد شبکه 
فاضالب در راستای پیگیری مصوبات سفر مقام عالی استان 

به چهاربرج انجام گرفته است.
وی با بیان اینکه این طرح به عنوان یکی از مهم ترین پروژه ها در این ســفر به تصویب رسیده بود، افزود: همچنین این 
طرح پس از تصویب در معاونت فنی مهندسی آبفا برای اخذ ردیف بودجه دولتی )ماده ۲۳( به سازمان برنامه و بودجه ارسال 

می شود.
وی ادامه داد: همچنین تامین آب آشامیدنی سالم و پایدار برای روستاهای چهاربرج به ویژه روستاهای محور فیروزآباد تا 

فسندوز که پرجمعیت بوده و آب آنها از نظر کمی و کیفی با مشکل مواجه هستند، در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی گفت: آبرسانی به آنها در قالب طرح ملی جهاد آبرسانی توسط قرارگاه 

امام حسن مجتبی )ع( سپاه پاسداران اجرا می شود.  
خوش سیرت افزود: در کنار آنها، طرح موقت شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی برای آبرسانی به این روستاها، انتقال 
آب با آغاز لوله گذاری از شهر چهاربرج به طول چهار کیلومتر تا فیروزآباد و سپس به روستاهای دیگر اجرا می شود تا مشکل 

آب آشامیدنی این روستاها حل شود.

 قم-خبرنگارتوسعه ایرانی-فرماندار قم با اشاره به اهمیت 
مدیریت پسماند در بخش ها، شهرستان ها و مناطق روستایی 
گفت: عملیاتی کــردن برنامه آموزش مدیریت پســماند 

دهیاری ها ضروری است.
عباس ذاکریان در نخستین کارگره پسماند شهرستان 
قم در تاالر امام رضا )ع( فرمانداری همچنین گفت: باید برای 
مدیریت پسماند نقشه راه داشته باشیم، تا مشخص شود، این 

مقوله مهم زیست محیطی در چه افقی به نقطه مطلوب می رسد.
فرماندار قم گفت: برای دهیاران و شهرداران شهر های کوچک که در امر مدیریت پسماند دخیل هستند، آموزش گذاشته 

شود، تا با چرخه مدیریت پسماند آشنا شوند.
ذاکریان همچنین با تاکید بر توجه جدی به موضوع تفکیک از مبدا پسماند گفت: ۶۰ درصد مدیریت پسماند بدون کمترین 
مشکل و هزینه ای با تفکیک از مبدا امکان پذیر است، ولی به دلیل آگاهی نداشتن جامعه، تفکیک در مقصد صورت می گیرد.

فرماندار قم گفت: دهیاری ها و شهرداری های کوچک باید پسماند تولید شده را به گونه ای مدیریت کنند که از یک حجم 
مشخصی افزایش پیدا نکند، چون اگر آنالیز زباله تغییر پیدا کند، مدیریت آن کار دشواری است.

فرماندار قم همچنین با اشاره به عوض شدن سبک زندگی در روستاها، و باالرفتن مصرف کاال های مختلف و در نتیجه تولید 
بیش از پیش زباله گفت: با یک آموزش درست و منطقی و همچنین اصالح فرایند ها و روش های مدیریت پسماند، می توانیم 
حجم قابل توجهی از زباله تولیدی را کاهش دهیم. ذاکریان گفت: دهیاری ها و شهرداری ها کوچک نباید به مسیر اشتباهی 
که شهر های بزرگ برای مدیریت پسماند در پیش گرفته بودند، و جداسازی زباله از مبدا را مورد غفلت قرار دادند، ادامه دهند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی:

 مطالعات فاز اول شبکه فاضالب شهر چهاربرج انجام شد

فرماندار قم:

 آموزش مدیریت پسماند دهیاری ها عملیاتی شود

ساری –خبرنگارتوسعه ایرانی-دکتر ابراهیم صالحی  
فر معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: 
بیش از ۲ و نیم میلیارد تومان فرآورده های سالمت محور 
قاچاق، پارسال در مازندران معدوم شد که بیشتر آن لوازم 

آرایشی و بهداشتی بود.
دکتر صالحی فر با بیان اینکه یکی از وظایف معاونت غذا 
و دارو تامین، توزیع و عرضه کاال های سالمت محور است 
افزود: قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی، زیر ذره بین معاونت 

غذا و دارو قرار دارد.
وی به افزایش آگاهی مردم جامعه برای دقت در خرید 
محصوالت بهداشــتی تاکید کرد و افزود: در زمینه دارو 

چندان مشکلی نداریم و محل عرضه دارو داروخانه است.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه 
داد: برخی افراد متاسفانه مکمل های ورزشی، تغذیه ای و 
رژیمی را از خارج داروخانه ها تهیه می کنند در صورتی که 
باید فرآورده های سالمت محور را از مراکز صنفی مجازی 
که برای همان فرآورده اســت، تهیه کنند و از خرید این 
محصوالت که مستقیما با سالمتشیان در ارتباط است از 

دستفروشان و مراکز غیرمجاز پرهیز نمایند.
دکتر صالحی فر گفت: برای فرآورده های تولید داخل 

شرکت سازنده، شماره سری ساخت، تاریخ تولید و تاریخ 
انقضا ضروری است.

وی تصریح کرد: در خرید فرآورده هــای وارداتی هم 
برچسب اصالت باید مورد بررسی قرار گرفته و به آن توجه 
 ttac شود و استعالم های مربوطه را از طریق نصب نرم افزار
روی موبایل و یا ارسال کد ۱۶ رقمی رو محصول به شماره 
پیامک ۲۰۰۰۸۸۲۲ و اســکن کد QR روی محصول از 

اصالت کاال مطمئن شوند.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران خاطر 
نشان کرد: خریداران می توانند استعالم های مربوطه را از 
طریق ارسال کد ۱۶ رقمی روی محصول به شماره پیامکی 

که درج شده از سالمت محصول باخبر شوند.

اصفهان-مریــم مومنی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
شهردار مبارکه با اشــاره به تصویب بســته تشویقی 
شهرداری در حمایت از قانون خانواده و جوانی جمعیت 
در شورای اسالمی شهر، گفت: این بسته شامل تخفیف 
عوارض ساختمان است و به زوج های جوان یا زوج هایی 

که صاحب فرزند می شوند، تعلق می گیرد.
محمد مهدی احمدی شــهردار مبارکه با اشــاره 
به اینکه امروزه جوانــان به دالیل مختلفــی از جمله 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعــی تمایل کمتری برای 
ازدواج، فرزندآوری و تعدد فرزندان نشــان می دهند 
گفت: مشــکل کاهش نرخ جمعیت در کشور، بیشتر 
امری فرهنگی و برگرفته از تحوالت نگرشی به موضوع 
فرزندآوری و ارزشمندی آن اســت و باید در این راستا 
به سیاست های جمعیتی ابالغ شده توسط مقام معظم 
رهبری و قانون خانواده و جوانــی جمعیت توجه ویژه 

نمود.
احمدی با اشــاره به اینکه قانــون جوانی جمعیت 
سال گذشته در مجلس شورای اسالمی تصویب و ابالغ 
گردیده ، گفت: در این قانون به مواردی همچون پویایی 
، جوانی جمعیت ، افزایش نرخ باروری ، رفع موانع ازدواج 

،تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند اشاره 
شده است که همه دستگاهها باید جهت تحقق این امر 

اقدام نمایند.
وی موفقیــت در این طرح را مســتلزم همکاری و 
تعامل همه دستگاهها دانست و خاطر نشان کرد: باید 
همه دستگاهها با برنامه ریزی و حمایت از جامعه هدف 

در تحقق سیاست های کلی این قانون گام بردارند.
شهردار مبارکه به تصویب بسته تشویقی شهرداری 
در حمایت از قانون خانواده و جوانی جمعیت در شورای 
اسالمی شهر اشاره کرد و گفت: این بسته شامل تخفیف 
عوارض ســاختمان می باشــد وبه زوج های جوان و یا 

افرادی که دارای فرزند شوند تعلق می گیرد.
محمد مهدی احمدی خاطرنشــان کرد: زوج های 
جوان که تاریخ ثبت ازدواجشــان در سال جاری باشد 
از ۳۰ درصد تخفیف عوارض ســاختمان بهره مند می 

شوند.
وی افزود: خانواده هایی که فرزند اول آنان در سال 
جاری متولد شــوند ۴۰درصد ، فرزند دوم ۵۰ درصد 
و فرزند ســوم و باالتر از ۶۰درصد تخفیــف بهره مند 

خواهند شد.

شهردار مبارکه خبر داد:

  تصویب بسته تشویقی شهرداری 
در حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران هشدار  داد؛

    لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق
 زیر ذره بین نظارتی معاونت غذا و دارو 

خبرخبر

 آغاز عملیات اجرایی
 ساخت ۲ هزار واحد مسکونی 

در استان بوشهر

بوشهر - رزاز،خبرنگارتوسعه ایرانی-عملیات 
اجرایی ۲ هزار واحد مســکونی درقالب نهضت 
جهش تولید مسکن عصر دوشنبه در استان بوشهر 

با حضور استاندار این استان آغاز شد.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر در این آئین 
در شهرستان دشتی گفت: مسکن به عنوان موتور 
پیشرو و محرک اقتصادی اســت و اجرا نهضت 
جهش تولید مسکن افزون بر حل مشکل مسکن 
مردم، نقش تحول آفرینی در رونق اقتصادی دارد.

محمد هادی رستمیان افزود: با اجرایی شدن 
نهضت جهش تولید مســکن آثار و عواقب بسیار 
مهمی برای مردم به ویژه محرومان به دنبال دارد.

وی اظهار کرد: براساس برنامه ریزی انجام شده 
این ۲هزار واحد مسکونی در زیربنای ۲۰۰ هزار 
متر مربع با یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه 

گذاری احداث می شود. 
رستمیان اضافه کرد: از ۱۰ هزار و ۷۲۶ واحد 
سهمیه سال اول مسکن در استان بوشهر تاکنون 
عملیات اجرایی طرح هایی در قالب ۲ هزار و ۸۶۰ 
واحد، یک هزار ۶۰۰ واحد، سه هزار و ۳۱۶ واحد و 

۲ هزار واحد مسکونی آغاز شده است.
رستمیان ادامه داد: همچنین تا ۱۰ روز آینده 
نیز عملیات اجرایی ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی 
دیگر نیز با تالش اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد 
مسکن، شرکت عمران شــهر جدید عالی شهر 
با همراهی اعضا شورای مســکن استان بوشهر و 
فرمانداران ۱۰ گانه استان و استاندار بوشهر آغاز 

می شود.
وی سرعت بخشــی در اجرا طرح نهضت ملی 
مسکن همراه با کیفیت باال را مورد تأکید قرار داد.

    
 رییس سازمان جهاد کشاورزی 

استان  :
ایستگاه گیاهان دارویی 

زرآباد الموت می تواند قطب 
گردشگری قزوین شود

 قزوین-مصطفی مرادی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی- رییس سازمان جهاد کشاورزی استان 
قزوین گفت:با توجه به وجــود ظرفیت قلعه 
الموت، دریاچه اوان و روستای زرآباد می توان 
به تقویت زیرساخت های اقامتی و گردشگری 

کشاورزی در این مناطق اقدام کرد.
رضــا افالطونی رییــس ســازمان جهاد 
کشاورزی اســتان قزوین در نشست پیگیری 
مصوبات سفر رییس جمهوری به استان قزوین 
گفت: اعتبارات افزوده شــده بــه بخش های 
مختلف کشاورزی قزوین یک فرصت و نعمت 
برای توســعه بخش کشــاورزی به خصوص 

گردشگری کشاورزیی محسوب می شود.
 با توجه به وجــود ظرفیت قلعــه الموت، 
دریاچه اوان و روستای زرآباد در منطقه الموت 
می توان به تقویت زیرســاخت های اقامتی و 
گردشگری کشاورزی در این مناطق اقدام کرد 
که اثرات مثبت اقتصادی و تولید به همراه دارد.

تمامی بخش های کشاورزی برای پیشبرد 
اهداف خودشان و استفاده مطلوب از اعتبارات 
باید از روش های دانش بنیان استفاده کنند که 
این نیازمند ارتباط بیشتر با قرارگاه کشاورزی 

دانش بنیان است.
 با توجه به اعتبارات بســیار خوبی که برای 
بخش کشــاورزی قزوین مصوب شده است، 
الزم اســت که مدیران ســازمانی نســبت به 
تحقق و عملیاتی شــدن طرح هــا و برنامه ها 

کوشا باشند.
 در حوزه حمل و نقل مسافر و بار استانداری 
پیگیر است، اما در حوزه کشاورزی برای مبارزه 
با آفات گیاهی، اطفــاء حریق و تصویر برداری 

باید اقدامات الزم را در دستور کار قرار داد.

استانها

رشت-مرجان گودرزی،خبرنگارتوســعه ایرانی-مراسم 
رونمایی از سردیس آیت اهلل ســید مجتبی رودباری، روحانی 

برجسته و عالم ربانی گیالن امروز در رشت برگزار شد.
در مراســمی که با حضور فرزند مرحوم آیت اهلل رودباری، 
اصحاب رسانه و جمعی از مسئوالن و شهروندان در رشت برگزار 

شد، از سردیس این عالم و مجاهد عالیقدر جهان تشیع رونمایی 
شد. سید امیرحسین علوی، شهردار رشت در این مراسم گفت: 
شهرداری رشت و شورای اسالمی شهر برحسب تکلیف خود 

و برای پاسداشــت زحمات بزرگان شــهر اقدام به رونمایی از 
سردیس آیت اهلل رودباری کرده است.

نادر حسینی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 

اسالمی شهر رشــت نیز گفت: مردم قدرشناس گیالن و شهر 
رشت همواره به یاد مرحوم آیت اهلل رودباری هستند.

به گفته او، مدیریت شهری و شــهرداری رشت قصد دارد 
انجام اقدامات فرهنگی و همراستای دیگری را به شکل مستمر 

دنبال کند.

رونمایی از سردیس آیت اهلل رودباری در رشت


